
 1 

KЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И ПСИХИЈАТРИЈУ 
ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ 
Београд, др Суботића 6а 

Број :    85/117 
датум : 19.11.2014. године 
________________________________________________________________________ 
  
 
На основу члана 116. став 1 Закона о јавним набавкама ( « Службени гласник РС « бр. 124/12 ), 
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а, објављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученим уговорима у поступку јавне набавке мале вредности – ЈНМВ 006/2014 

САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

 
 

1. Назив наручиоца : Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину 
2. Адреса Наручиоца : др Суботића 6а, Београд 
3. Интернет страница наручиоца :  

      https://sites.google.com/site/decijaneuropsihijatrija/ 
4. Врста наручиоца : Здравство 
5. Врста предмета : добра 
6. Подаци о јавној набавци : 

      Предмет јавне набавке : санитетски потрошни материјал, обликован по партијама 
      Ознака из општег речника набавке : 33140000 медицински потрошни материјал 

7.         Уговорена вредност : 334.805,90 динара без ПДВ-а 
8. Критеријум за доделу уговора : најнижа понуђена цена 
9. Укупан број примљених понуда : 12 ( дванаест )  

 
 

    ПАРТИЈА 1 – Ацетон /литар/  - процењена вредност 4.397,61 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 3.500,00 динара 
Број примљених понуда за партију :3 
Понуђена цена:                                                      највиша –3.811,50 динара 
                                                                                најнижа – 3.430,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:         највиша – 3.811,50 динара 
                                                                                најнижа –3.500,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора:03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: M LINE DOO BEOGRAD, Ул. Сремска 6, Земун 
 
 
ПАРТИЈА 2 – Алкохол 70% /литар/ - процењена вредност  5.184,86 динара без ПДВ-а  
Уговорена вредност: 3.900,00 динара 
Број примљених понуда за партију :5 
Понуђена цена:                                                       највиша –4.800,00 динара 
                                                                                 најнижа – 3.657,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 4.800,00 динара 
                                                                                 најнижа –3.900,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора:04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 
 
ПАРТИЈА 3 – Беби систем са навојем 21Г (сет) а 1 – процењена вредност 1.588,50  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 399,00 динара 
Број примљених понуда за партију :4 
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Понуђена цена:                                                       највиша –750,00 динара 
                                                                                 најнижа – 399,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 750,00 динара 
                                                                                 најнижа –399,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 

 
 
ПАРТИЈА 4 - Бензин медицински  /литар/  - процењена вредност  7.837,45  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 5.780,00 динара 
Број примљених понуда за партију :5 
Понуђена цена:                                                       највиша –6.505,20 динара 
                                                                                 најнижа – 5.780,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 6.505,20 динара 
                                                                                 најнижа –5.780,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: M LINE DOO BEOGRAD, Ул. Сремска 6, Земун 
 
ПАРТИЈА 6 - Фластер   5 x 5  а 1 платнени - процењена вредност   9.001,50 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 5.400,00 динара 
Број примљених понуда за партију :7 
Понуђена цена:                                                       највиша –9.375,00 динара 
                                                                                 најнижа – 5.400,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 8.250,00 динара 
                                                                                 најнижа –5.400,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: SINOFARM  DOO BEOGRAD, Ул. Косте Нађа 31, Београд 
 
 

ПАРТИЈА 7 - Фластер   2 x 2  а 1 платнени  процењена вредност  688,35  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 500,00 динара 
Број примљених понуда за партију :1 
Понуђена цена:                                                       највиша –500,00 динара 
                                                                                 најнижа – 500,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 500,00 динара 
                                                                                 најнижа –500,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 

 
 
 

 

ПАРТИЈА 9 - Гастрична сонда  бр.6  а 1 процењена вредност  531,83  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 195,60 динара 
Број примљених понуда за партију :4 
Понуђена цена:                                                       највиша –717,60 динара 
                                                                                 најнижа – 195,60 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 202,50 динара 
                                                                                 најнижа –195,60 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: RADAKOM DOO  BEOGRAD, Шпанских бораца 14, Београд 
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ПАРТИЈА 10 - Гастрична сонда  бр.8  а 1 процењена вредност  531,83  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 195,60 динара 
Број примљених понуда за партију :4 
Понуђена цена:                                                       највиша –717,60 динара 
                                                                                 најнижа – 195,60 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 202,50 динара 
                                                                                 најнижа –195,60 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: RADAKOM DOO  BEOGRAD, Шпанских бораца 14, Београд 
 
 

ПАРТИЈА 11 - Гастрична сонда  бр.10 а 1 процењена вредност  531,83  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 195,60 динара 
Број примљених понуда за партију :5 
Понуђена цена:                                                       највиша –1.125,00 динара 
                                                                                 најнижа – 195,60 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 202,50 динара 
                                                                                 најнижа –195,60 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: RADAKOM DOO  BEOGRAD, Шпанских бораца 14, Београд 

 
 
 

 

ПАРТИЈА 12 - Гастрична сонда  бр.12  а 1 процењена вредност  579,48  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 195,60 динара 
Број примљених понуда за партију :5 
Понуђена цена:                                                       највиша –1.125,00 динара 
                                                                                 најнижа – 195,60 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 552,00 динара 
                                                                                 најнижа –195,60 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: RADAKOM DOO  BEOGRAD, Шпанских бораца 14, Београд 
 
 
ПАРТИЈА 13 - Гастрична сонда  бр.14  а 1 процењена вредност  579,48  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 195,60 динара 
Број примљених понуда за партију :5 
Понуђена цена:                                                       највиша –1.125,00 динара 
                                                                                 најнижа – 195,60 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 552,00 динара 
                                                                                 најнижа –195,60 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: RADAKOM DOO  BEOGRAD, Шпанских бораца 14, Београд 
 
 

ПАРТИЈА 14 - Газа хидрофилна  80 x 10м процењена вредност  8.844,77  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 5.100,00 динара 
Број примљених понуда за партију :7 
Понуђена цена:                                                       највиша –48.600,00 динара 
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                                                                                 најнижа – 5.100,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 7.800,00 динара 
                                                                                 најнижа –5.100,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: SINOFARM  DOO BEOGRAD, Ул. Косте Нађа 31, Београд 
 
 
ПАРТИЈА 15 - Гел за ултразвук  /литар/ процењена вредност  5.295,00  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 800,00 динара 
Број примљених понуда за партију :6 
Понуђена цена:                                                       највиша –1.096,90 динара 
                                                                                 најнижа – 800,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 1.096,90 динара 
                                                                                 најнижа –800,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 
 
 
ПАРТИЈА 16 - Глицерин /литар/ процењена вредност  529,50  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 355,00 динара 
Број примљених понуда за партију :4 
Понуђена цена:                                                       највиша –418,30 динара 
                                                                                 најнижа – 323,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 418,30 динара 
                                                                                 најнижа –355,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 

 
 
 

ПАРТИЈА 17 - Хируршка  капа мрежаста а 1 процењена вредност   370,65 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 84,00 динара 
Број примљених понуда за партију :3 
Понуђена цена:                                                       највиша –175,00 динара 
                                                                                 најнижа – 84,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 175,00 динара 
                                                                                 најнижа –84,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: FARMALOGIST  DOO  BEOGRAD, Миријевски булевар 3, Београд 

 
 
 

 

ПАРТИЈА 18 - Хидроген 3%  /литар/  процењена вредност  635,40  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 528,00 динара 
Број примљених понуда за партију :4 
Понуђена цена:                                                       највиша –592,80 динара 
                                                                                 најнижа – 462,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 592,80 динара 
                                                                                 најнижа –528,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
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Основни подаци о добављачу: M LINE DOO BEOGRAD, Ул. Сремска 6, Земун 
 
 
 

ПАРТИЈА 19 - Игла 1,2 x 40мм  18Г  а 1 розе  процењена вредност  978,52  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 805,00 динара 
Број примљених понуда за партију :7 
Понуђена цена:                                                       највиша –1.505,00 динара 
                                                                                 најнижа – 805,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 805,00 динара 
                                                                                 најнижа –805,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: FARMALOGIST  DOO  BEOGRAD, Миријевски булевар 3, Београд 
 

 
 
 

ПАРТИЈА 20 - Игла 0,9 x 40мм  20Г  а 1 зуте процењена вредност  5.432,67  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 4.066,00 динара 
Број примљених понуда за партију :7 
Понуђена цена:                                                       највиша –8.170,00 динара 
                                                                                 најнижа – 4.066,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 4.370,00 динара 
                                                                                 најнижа –4.066,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: FARMALOGIST  DOO  BEOGRAD, Миријевски булевар 3, Београд 
 
 

ПАРТИЈА 21 - Игла 0,8 x 40мм  21Г  а 1  зелене процењена вредност  4.003,02  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 2.996,00 динара 
Број примљених понуда за партију :7 
Понуђена цена:                                                       највиша –6.020,00 динара 
                                                                                 најнижа – 2.996,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 3.304,00 динара 
                                                                                 најнижа –2.996,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: FARMALOGIST  DOO  BEOGRAD, Миријевски булевар 3, Београд 

 
 
 

 
ПАРТИЈА 22 - Игла 0,6 x 30мм 23Г  а 1 плава процењена вредност  285,93  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 226,00 динара 
Број примљених понуда за партију :7 
Понуђена цена:                                                       највиша –430,00 динара 
                                                                                 најнижа – 226,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 236,00 динара 
                                                                                 најнижа –226,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: FARMALOGIST  DOO  BEOGRAD, Миријевски булевар 3, Београд 
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ПАРТИЈА 23 - Игла 0,30x8мм  30Г  а 1 процењена вредност  1.376,70  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 180,00 динара 
Број примљених понуда за партију :6 
Понуђена цена:                                                       највиша –1.500,00 динара 
                                                                                 најнижа – 180,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 1.248,00 динара 
                                                                                 најнижа –180,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: M LINE DOO BEOGRAD, Ул. Сремска 6, Земун 
 
 
 

    
ПАРТИЈА 24 - Индикатор траке сува стерилизација  процењена вредност 2.630,56   динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 1.150,00 динара 
Број примљених понуда за партију :4 
Понуђена цена:                                                       највиша –3.135,00 динара 
                                                                                 најнижа – 1.150,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 2.275,00 динара 
                                                                                 најнижа –1.150,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: M LINE DOO BEOGRAD, Ул. Сремска 6, Земун 
 
 

 
 ПАРТИЈА 25 - Калико завој 5 x 5цм  а 1 процењена вредност  2.647,50  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 750,00 динара 
Број примљених понуда за партију :7 
Понуђена цена:                                                       највиша –1.200,00 динара 
                                                                                 најнижа – 750,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 1.187,00 динара 
                                                                                 најнижа –750,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: SINOFARM  DOO BEOGRAD, Ул. Косте Нађа 31, Београд 
 
 

 

 ПАРТИЈА 26 - Калико завој 10 x 5цм   а 1 процењена вредност  1.694,40  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 492,00 динара 
Број примљених понуда за партију :7 
Понуђена цена:                                                       највиша –738,80 динара 
                                                                                 најнижа – 492,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 738,80 динара 
                                                                                 најнижа –492,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: SINOFARM  DOO BEOGRAD, Ул. Косте Нађа 31, Београд 
 

 

ПАРТИЈА 27 - Канила 0,7 x 19мм 24Г-зута  а 1 процењена вредност  9.319,20  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 7.560,00 динара 
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Број примљених понуда за партију :4 
Понуђена цена:                                                       највиша –15.320,00 динара 
                                                                                 најнижа – 7.560,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 7.736,00 динара 
                                                                                 најнижа –7.560,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 
 

 

 

 ПАРТИЈА 28 - Канила 0,8 x 23мм 22Г-плава  а  1 процењена вредност  4.659,60  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 2.960,00 динара 
Број примљених понуда за партију :4 
Понуђена цена:                                                       највиша –7.660,00 динара 
                                                                                 најнижа – 2.960,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 3.764,00 динара 
                                                                                 најнижа –2.960,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 
 

 

 ПАРТИЈА 29 - Канила 1,1 x 32мм  20Г-розе а 1 процењена вредност  2.329,80  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 1.480,00 динара 
Број примљених понуда за партију :4 
Понуђена цена:                                                       највиша –3.830,00 динара 
                                                                                 најнижа – 1.480,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 1.882,00 динара 
                                                                                 најнижа –1.480,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 
 

 

 ПАРТИЈА 30 - Катетер  уролошки силиконски бр.8   а  1 процењена вредност  9.181,53  динара без 
ПДВ-а 

Уговорена вредност: 917,25 динара 
Број примљених понуда за партију :2 
Понуђена цена:                                                       највиша –3.442,50 динара 
                                                                                 најнижа – 917,25 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 3.442,50 динара 
                                                                                 најнижа –917,25 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора:17.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: GROSIS DOO NIŠ, Ул. Пантелејска 77, Ниш 

 
 

 
ПАРТИЈА 31 - Катетер уролошки силиконски бр.12  а  1 процењена вредност  6.121,02  динара без 
ПДВ-а 

Уговорена вредност: 562,00 динара 
Број примљених понуда за партију :3 
Понуђена цена:                                                       највиша –2.400,00 динара 
                                                                                 најнижа – 562,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 2.295,00 динара 
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                                                                                 најнижа –562,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 17.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: GROSIS DOO NIŠ, Ул. Пантелејска 77, Ниш 

 
 

 
 
 

ПАРТИЈА 32 - Катетер уролошки силиконски бр.14  а  1 процењена вредност  9.181,53  динара без 
ПДВ-а 
Уговорена вредност: 843,00 динара 
Број примљених понуда за партију :5 
Понуђена цена:                                                       највиша –8.250,00 динара 
                                                                                 најнижа – 843,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 8.250,00 динара 
                                                                                 најнижа –843,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 17.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: GROSIS DOO NIŠ, Ул. Пантелејска 77, Ниш 

 
 
 
ПАРТИЈА 33 - Катетер уролошки силиконски бр.16  а  1 процењена вредност  12.242,04  динара без 
ПДВ-а 
Уговорена вредност: 1.124,00 динара 
 
Број примљених понуда за партију :5 
Понуђена цена:                                                       највиша –11.000,00 динара 
                                                                                 најнижа – 1.124,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 11.000,00 динара 
                                                                                 најнижа –1.124,00 динара 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 17.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: GROSIS DOO NIŠ, Ул. Пантелејска 77, Ниш 

 
 
 
ПАРТИЈА 34 - Катетер уролошки силиконски бр.18  а  1 процењена вредност  12.242,04    динара без 
ПДВ-а 

Уговорена вредност: 1.124,00 динара 
 
Број примљених понуда за партију :5 
Понуђена цена:                                                       највиша –11.000,00 динара 
                                                                                 најнижа – 1.124,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 11.000,00 динара 
                                                                                 најнижа –1.124,00 динара 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 17.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: GROSIS DOO NIŠ, Ул. Пантелејска 77, Ниш 

 
 
 
 

ПАРТИЈА 35 - Кеса за урин педијатријска  а 1 процењена вредност  27.099,81  динара без ПДВ-а 
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Уговорена вредност: 1.860,00 динара 
Број примљених понуда за партију :4 
Понуђена цена:                                                       највиша –5.100,00 динара 
                                                                                 најнижа – 1.860,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 5.100,00 динара 
                                                                                 најнижа –1.860,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 
 
 
ПАРТИЈА 36 - Кесе за катетер 2Л стерилна са испустом (сет)  а 1 процењена вредност    794,25 
динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 600,00 динара 
Број примљених понуда за партију :4 
Понуђена цена:                                                       највиша –1.110,00 динара 
                                                                                 најнижа – 600,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 722,40 динара 
                                                                                 најнижа –600,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 
 
 

 

ПАРТИЈА 37 - Крема за бебе процењена вредност  2.647,50  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 1.370,00 динара 
Број примљених понуда за партију :4 
Понуђена цена:                                                       највиша –2.850,00 динара 
                                                                                 најнижа – 770,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 2.018,00 динара 
                                                                                 најнижа –1.370,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 17.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: GROSIS DOO NIŠ, Ул. Пантелејска 77, Ниш 

 
 
 

ПАРТИЈА 38 - Леукопласт папирни  а 1 процењена вредност  635,40  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 275,00 динара 
Број примљених понуда за партију :3 
Понуђена цена:                                                       највиша –531,90 динара 
                                                                                 најнижа – 275,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 531,90 динара 
                                                                                 најнижа –275,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: SINOFARM  DOO BEOGRAD, Ул. Косте Нађа 31, Београд 
 
 
 

ПАРТИЈА 40 - Пелене од 4-8кг а 1 процењена вредност  8.630,85  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 5.980,00 динара 
Број примљених понуда за партију :4 
Понуђена цена:                                                       највиша –10.400,00 динара 
                                                                                 најнижа – 5.980,00 динара 
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Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 6.990,00 динара 
                                                                                 најнижа –5.980,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 17.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: GROSIS DOO NIŠ, Ул. Пантелејска 77, Ниш 

 
 
 

 

ПАРТИЈА 41 - Пелене од 7-12кг а 1 процењена вредност  11.564,28  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 7.608,00 динара 
Број примљених понуда за партију :4 
Понуђена цена:                                                       највиша –16.740,00 динара 
                                                                                 најнижа – 7.608,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 9.240,00 динара 
                                                                                 најнижа –7.608,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 17.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: GROSIS DOO NIŠ, Ул. Пантелејска 77, Ниш 
 
 
ПАРТИЈА 42 - Пелене од 12-25кг а 1 процењена вредност  11.723,13  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 8.200,00 динара 
Број примљених понуда за партију :4 
Понуђена цена:                                                       највиша –18.900,00 динара 
                                                                                 најнижа – 8.200,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 9.600,00 динара 
                                                                                 најнижа –8.200,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 17.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: GROSIS DOO NIŠ, Ул. Пантелејска 77, Ниш 
 
 

 

ПАРТИЈА 43 - Пелене од 25-40кг а 1 процењена вредност  14.826,00  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 8.784,00 динара 
Број примљених понуда за партију :7 
Понуђена цена:                                                       највиша –14.428,00 динара 
                                                                                 најнижа – 8.784,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 14.428,00 динара 
                                                                                 најнижа –8.784,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 
 
 

ПАРТИЈА 44 - Пелене од 40-70кг а 1 процењена вредност  10.854,75  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 7.125,00 динара 
Број примљених понуда за партију :7 
Понуђена цена:                                                       највиша –9.067,50 динара 
                                                                                 најнижа – 7.125,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 9.067,50 динара 
                                                                                 најнижа –7.125,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: SINOFARM  DOO BEOGRAD, Ул. Косте Нађа 31, Београд 
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ПАРТИЈА 45 - Перфусор 150 цм тип Н (стерилни) процењена вредност  15.885,00  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 14.900,00 динара 
Број примљених понуда за партију :1 
Понуђена цена:                                                       највиша –14.900,00 динара 
                                                                                 најнижа – 14.900,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 14.900,00 динара 
                                                                                 најнижа –14.900,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: M LINE DOO BEOGRAD, Ул. Сремска 6, Земун 
 
 
ПАРТИЈА 46 - Пункцијске игле 18Г  а 1 зелене процењена вредност  6.115,73  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 5.000,00 динара 
Број примљених понуда за партију :1 
Понуђена цена:                                                       највиша –5.000,00 динара 
                                                                                 најнижа – 5.000,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 5.000,00 динара 
                                                                                 најнижа –5.000,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 
 
 

 

ПАРТИЈА 47 - Пункцијске игле 20Г а 1 процењена вредност  6.115,73  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 5.000,00 динара 
Број примљених понуда за партију :1 
Понуђена цена:                                                       највиша –5.000,00 динара 
                                                                                 најнижа – 5.000,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 5.000,00 динара 
                                                                                 најнижа –5.000,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 
 
 
 

ПАРТИЈА 48 - Пункцијске игле 21Г  а 1 зуте процењена вредност  12.231,45  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 10.000,00 динара 
Број примљених понуда за партију :1 
Понуђена цена:                                                       највиша –10.000,00 динара 
                                                                                 најнижа – 10.000,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 10.000,00 динара 
                                                                                 најнижа –10.000,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 
 
 

ПАРТИЈА 49 - Риванол сол.  500 мл процењена вредност  465,96  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 309,00 динара 
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Број примљених понуда за партију :1 
Понуђена цена:                                                       највиша –309,00 динара 
                                                                                 најнижа – 309,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 309,00 динара 
                                                                                 најнижа –309,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 17.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: GROSIS DOO NIŠ, Ул. Пантелејска 77, Ниш 
 
 
ПАРТИЈА 50 - Рукавице хируршке  7 са талком а 1 пар процењена вредност  1.258,09  динара без 
ПДВ-а 

Уговорена вредност: 700,00 динара 
Број примљених понуда за партију :7 
Понуђена цена:                                                       највиша –1.750,00 динара 
                                                                                 најнижа – 700,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 1.068,00 динара 
                                                                                 најнижа –700,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора:  13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 
 
 
ПАРТИЈА 51 - Рукавице хируршке 7,5 са талком а 1 пар процењена вредност  2.594,55  динара без 
ПДВ-а 
Уговорена вредност: 1.400,00 динара 
Број примљених понуда за партију :7 
Понуђена цена:                                                       највиша –3.500,00 динара 
                                                                                 најнижа – 1.400,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 2.136,00 динара 
                                                                                 најнижа –1.400,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 
 
 
ПАРТИЈА 52 - Рукавице хируршке 8 са талком  а 1 пар процењена вредност  1.297,28  динара без 
ПДВ-а 

Уговорена вредност: 700,00 динара 
Број примљених понуда за партију :7 
Понуђена цена:                                                       највиша –1.750,00 динара 
                                                                                 најнижа – 700,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 1.068,00 динара 
                                                                                 најнижа –700,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 

 
 
 
ПАРТИЈА 53 - Рукавице хируршке 8,5 са талком  а 1 пар процењена вредност  1.350,23  динара без 
ПДВ-а 

Уговорена вредност: 700,00 динара 
Број примљених понуда за партију :7 
Понуђена цена:                                                       највиша –1.750,00 динара 
                                                                                 најнижа – 700,00 динара 
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Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 1.068,00 динара 
                                                                                 најнижа –700,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 
 
 
 

ПАРТИЈА 54 - Рукавице (латекс ) М  а 100 процењена вредност  15.885,00  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 15.300,00 динара 
 
Број примљених понуда за партију :8 
Понуђена цена:                                                       највиша –26.640,00 динара 
                                                                                 најнижа – 15.300,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 15.600,00 динара 
                                                                                 најнижа –15.300,00 динара 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: SINOFARM  DOO BEOGRAD, Ул. Косте Нађа 31, Београд 
 
 

 ПАРТИЈА 55 - Рукавице (латекс ) С  а 100  процењена вредност  2.647,50  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 2.550,00динара 
Број примљених понуда за партију :8 
Понуђена цена:                                                       највиша –4.440,00 динара 
                                                                                 најнижа – 2.550,00динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 2.600,00 динара 
                                                                                 најнижа –2.550,00динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: SINOFARM  DOO BEOGRAD, Ул. Косте Нађа 31, Београд 
 
 

ПАРТИЈА 56 - Рукавице латекс без талка М а 100 процењена вредност  6.354,00  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 3.825,00 динара 
Број примљених понуда за партију :7 
Понуђена цена:                                                       највиша –7.860,00 динара 
                                                                                 најнижа – 3.825,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 4.695,00 динара 
                                                                                 најнижа –3.825,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: SINOFARM  DOO BEOGRAD, Ул. Косте Нађа 31, Београд 
 
 
 

ПАРТИЈА 58 - Санитетска вата 1кг процењена вредност  13.634,63  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 7.213,25 динара 
Број примљених понуда за партију :7 
Понуђена цена:                                                       највиша –12.500,00 динара 
                                                                                 најнижа – 7.213,25 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 12.500,00 динара 
                                                                                 најнижа –7.213,25 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
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Основни подаци о добављачу: FARMALOGIST  DOO  BEOGRAD, Миријевски булевар 3, Београд 
 
 

 

ПАРТИЈА 59 - Систем за инфузију процењена вредност  39.712,50  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 5.300,00 динара 
Број примљених понуда за партију :5 
Понуђена цена:                                                       највиша –9.300,00 динара 
                                                                                 најнижа – 5.300,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 9.300,00 динара 
                                                                                 најнижа –5.300,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: FARMALOGIST  DOO  BEOGRAD, Миријевски булевар 3, Београд 

 
 
 

 

ПАРТИЈА 60 - Талк  500 гр процењена вредност  264,75  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 210,00 динара 
Број примљених понуда за партију :3 
Понуђена цена:                                                       највиша –213,00 динара 
                                                                                 најнижа – 186.90 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 213,00 динара 
                                                                                 најнижа –210,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: RADAKOM DOO  BEOGRAD, Шпанских бораца 14, Београд 
 
 

 

ПАРТИЈА 61 - Топломери   хумани процењена вредност  8.683,80  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 4.451,40 динара 
Број примљених понуда за партију :6 
Понуђена цена:                                                       највиша –6.700,00 динара 
                                                                                 најнижа – 4.451,40 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 6.700,00 динара 
                                                                                 најнижа –4.451,40 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: FARMALOGIST  DOO  BEOGRAD, Миријевски булевар 3, Београд 

 
 
 
ПАРТИЈА 62 - Трансфер игле за прављење коктела (велики волумен) процењена вредност  

2.647,50  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 1.560,00 динара 
Број примљених понуда за партију :2 
Понуђена цена:                                                       највиша –3.390,00 динара 
                                                                                 најнижа – 1.560,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 1.560,00 динара 
                                                                                 најнижа –1.560,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 
 



 15 

 

ПАРТИЈА 63 - Шприц  2 мл троделни (без навоја) процењена вредност  6.936,45  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 5.650,00 динара 
Број примљених понуда за партију :5 
Понуђена цена:                                                       највиша –12.000,00 динара 
                                                                                 најнижа – 5.650,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 6.900,00 динара 
                                                                                 најнижа –5.650,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 

 
 
 
ПАРТИЈА 64 - Шприц  5 мл троделни (без навоја) процењена вредност  13.724,64  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 9.600,00 динара 
Број примљених понуда за партију :5 
Понуђена цена:                                                       највиша –23.200,00 динара 
                                                                                 најнижа – 9.600,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 9.600,00 динара 
                                                                                 најнижа –9.600,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 

 
 
 
ПАРТИЈА 65 - Шприц  5 мл троделни са навојем процењена вредност  514,67  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 273,00 динара 
Број примљених понуда за партију :6 
Понуђена цена:                                                       највиша –660,00 динара 
                                                                                 најнижа – 273,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 485,00 динара 
                                                                                 најнижа –273,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: FARMALOGIST  DOO  BEOGRAD, Миријевски булевар 3, Београд 
 
 

 
ПАРТИЈА 66 - Шприц 10 мл троделни (без навоја) процењена вредност 10.293,48 динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 7.800,00 динара 
Број примљених понуда за партију :5 
Понуђена цена:                                                       највиша –16.600,00 динара 
                                                                                 најнижа – 7.800,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 9.800,00 динара 
                                                                                 најнижа –7.800,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 
 
 
ПАРТИЈА 67 - Шприц 20 мл троделни (без навоја) процењена вредност  4.236,00  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 2.995,00 динара 
Број примљених понуда за партију :5 
Понуђена цена:                                                       највиша –6.650,0 динара 



 16 

                                                                                 најнижа – 2.995,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 3.820,00 динара 
                                                                                 најнижа –2.995,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 04.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: PMM SURGICAL MED DOO, Пазовачки пут 16А, Земун 

 
 
 
ПАРТИЈА 68 - Шприц 50 мл троделни (без навоја) процењена вредност  1.717,17  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 808,00 динара 
Број примљених понуда за партију :5 
Понуђена цена:                                                       највиша –1.950,00 динара 
                                                                                 најнижа – 808,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 1.490,00 динара 
                                                                                 најнижа –808,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора: 03.11.2014. 
Основни подаци о добављачу: FARMALOGIST  DOO  BEOGRAD, Миријевски булевар 3, Београд 
 
 
 
 
 

ПАРТИЈА 70 - потрошни материјал – Дигитални ЕЕГ систем НИКОЛЕТ ОНЕ  процењена вредност  
138.729,00  динара без ПДВ-а 

Уговорена вредност: 132.200,00 динара 
Број примљених понуда за партију :2 
Понуђена цена:                                                       највиша –132.200,00 динара 
                                                                                 најнижа – 8.190,00 динара 
Понуђена цена код прихватљивих понуда:          највиша – 132.200,00 динара 
                                                                                 најнижа –132.200,00 динара 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 13.10.2014. 
Датум закључења уговора:05.11.2014. 
Основни подаци о добављачу:   MEDIAL GROUP DOO BEOGRAD Булевар Арсенија Чарнојевића 74, 
Београд 

 

Уговори се закључују за период до 12 месеци, односно до утрошка уговореног износа средстава 
опредељених по партијама и то за сваку партију понаособ. 


